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THE COLLEGE AT A GLANCE
1. Name of the College

:

GAZOLE MAHAVIDYALAYA

2. Address

:

Gazole, Dist. – Malda
Pin - 732 124
Tele-Fax: 03512-234264

3. Donor of the Land for College

:

Baijnath Prasad Gupta &
Ramnarayan Prasad

4. Date of Establishment

:

1st August, 2006

5. Affiliated to

:

University of Gour Banga

6. Course

:

BA Honours & General

7. Area

:

Six Acres (approx.)

MEMBERS OF ADMINISTRATIVE BODY
1. Suresh Chandra Rano – Administrator & SDO, Malda Sadar
2. Dr. Md. Shamsul Haque – Principal

THE COLLEGE AND ITS OUTLOOK
An English poet H.C. Beeching said in a poem: "Who climbs with toil whersoe'er / shall find
wings waiting there".
In such way, after a long process, the people of Gazole achived an institution name 'Gazole
Mahavidyalaya', which was established in 2006, with their continuous efforts, bestowal attitude and
utmost enthusiasm.
The basic tenet of education is to earn knowledge and get oneself ready to face the world. In the
current era when making career has become so important, the young generations have to achieve a
desired career. Though this institution is a general degree college, yet we kept in the mind that this
college will provide career building education through the current need-based subject with honours.
At present there are ten subjects in General Course and in Honours course in this college.
We believe in maxim, "Sound mind lives in a sound body." Apart from academic activities
this institution offers a wide range of sports, cultural, social and other extracurricular activities to
unmask and develop the hidden talents and potentials of our students.
Moreover, our principle is not only to build up a career-oriented student, but also to make an
ideal human being. We are strict in maintaining college discipline, communal harmony and
fraternity among the students.
All the teachers and non-teaching staff are energetic, dynamic and helpful to maintain the
healthy academic and administrative atmosphere of the college. So our motto is "Where tireless
striving stretches its arms towards perfection."
With best wishes,

Dr. Md. Shamsul Haque
Principal
Gazole Mahavidyalaya

PROFILE:
Gazole Mahavidyalaya, affiliated to the University of Gour Banga (UGB), has an illustrious tradition
which contributed to its own culture. It was established in the year 2006 to impart knowledge and
value based higher education to the people of this S.C., S.T. and minority prone area. Since then,
Gazole Mahavidyalaya has been serving for the cause of educational upliftment not only to the
students coming from different parts of Malda district but also to a large number of students from
the northern part of the state.

LOCATION:
Gazole Mahavidyalaya is located just a stone-throw-distance from N.H. 34 towards west at Gazole,
on the northern part of Malda. It is very near to Pandua and the Adina Mosque which are attractive
tourist location. Gazole is well-connected by both road and railways. Since the college is located in
an open field surrounded by greenery, the environment is calm and quiet and completely pollutionfree. The class rooms are large, well-lit and provides a very healthy environment.

THE ADMINISTRATION:
The college has a dynamic administrative system under the supervision of the Administrator. All
academic and non-academic activities are being coordinated and administrated by the Principal of
this college with the help of different departments.

INFORMATION REGARDING THE COURSE:
B.A Honours and General Degree are meant for those who have passed the Higher Secondary
Education in 10+2 pattern after a period of 12 years study or an examination recognized as
equivalent by the University of Gour Banga provided he/she passed at least in Five subjects with
English as compulsory subject in 10+2 level examination. The minimum eligibility criteria as
furnished by the University of Gour Banga for admission to First year Regular Honours Courses are:
i)
45% Marks in the aggregate or
ii)

40% Marks in aggregate and 50% marks in the subject opted for Honours in
qualifying examination.

Merit Calculation Formula (For Honours)
Subject Marks (opted for Honours) + Grand Total
6
■

In case, any candidate opts for Honours beyond his subject combination at H.S. (10+2) level, the
Merit-List for the Honours will be prepared as:
0 (Zero) + Grand Total
6

iii) Only 2021, 2020 and 2019 pass-out candidates can apply for admission. For 2020 & 2019 pass
out candidates, 5% and 10% marks will be deducted respectively.

FACILITIES
LIBRARY:
The College has a well-equipped library with adequate number of books and magazines for the
students and the teachers. Computer has been installed in the library with a view to modernize the
facility.
STUDENTS HEALTH HOME:
The Students Health Home present in the college provides the students with facilities such as record of personal medical data, medical check-up and medical investigation at subsidized rate.
SCHOLARSHIP, STIPEND AND FREE STUDENTSHIP:
Application of SC / ST / OBC / Minority students for stipends and scholarships are forwarded to the
concerned departments like Backwards Classes Welfare Department, Labour Welfare Organization,
Minority Welfare Department. Half and Full Free Studentships are granted to the deserving
meritorious and economically weak students selected by the College.

CO-CURRICULAR ACTIVITIES
GAMES & SPORTS:
The college has an open and spacious play ground where games and sporting events are organized
on a regular basis.
CULTURAL PROGRAMME:
The college arranges different Cultural Programmes among students with active participation of
Teachers, Non-teaching Staff and other Patrons of the college.
COLLEGE MAGAZINE:
College magazine is published annually showcasing the literary talent of students.
NSS:
The College has two active Units of National Service Scheme (NSS) where different programmes
relating to social awareness are organized throughout the year.

OTHER SPECIFIC FEATURES
i)

Class tests at regular intervals are conducted to assess the students' performance.

ii) Special classes are conducted for the weaker students.
iii) Career counseling is provided to the students.
iv) Regular classes are conducted to improve the lifestyle of the students with the help of the
Department of Health and Welfare.
v) Students are groomed regularly for participating in Seminars, Workshops, Quiz Contest and Cultural
and Social Programmes to develop their personality.

Teaching & Non-Teaching Members of Gazole Mahavidyalaya

SUBJECTS OFFER

Ability Enhancement Compulsory

Environmental Studies (ENVS)
Communicative English/ Communicative
Bengali/Modern Indian Language (MIL)

Arabic

Honours and General

Bengali

Honours and General

Education

Honours and General

English

Honours and General

Geography

Honours and General

History

Honours and General

Philosophy

Honours and General

Political Science

Honours and General

Sanaskrit

Honours and General

Sociology

Honours and General

প্রতিষ্ঠা:
গ ৌড়বঙ্গ ববশ্বববদ্যালয় অনু ম াবদ্ত অনযত হাববদ্যালয় হল াম াল হাববদ্যালয়৷ তফবিবল াবত, তফবিবল উপ াবত ও অনযানয
অনগ্রসর সম্প্রদ্ায় অধ্ু যবিত াম াল এলাকায় সাধ্ারন ানু মির মধ্য উচ্চবিক্ষার আমলা ছবড়ময় গদ্ওয়ার উমেমিয ২০০৬ সামল এই
হাববদ্যালয়টি প্রবতবিত হয় । প্রবতিার বদ্ন গেমকই এই হাববদ্যালয় াম াল সহ ালদ্হ এ নবক উত্তরবমঙ্গর উচ্চবিক্ষা ববস্তামর অগ্রণী
ভূব কা পালন কমর চমলমছ ।
অবস্থান:
ালদ্হ গ লার উত্তরাাংমি াম াল এর বু ক বচমর চমল যাওয়া ৩৪ নাং াতীয় সড়মকর পবি বদ্মক হাববদ্যালয়টি অববিত এর খু ব
কামছই রময়মছ দুটি ঐবতহাবসক িান - পান্ডুয়া ও আবদ্না সব দ্ হাববদ্যালময় গপৌৌঁছামনার নয রময়মছ অনবরত বামসর গযা ামযা
বযাবিা, কাছাকাবছ রময়মছ াম াল গরলমেিন। সবু বদ্ময় গেরা উন্মু ক্ত প্রান্তমরর াঝখামন মনার প্রাকৃবতক পবরমবি হাববদ্যালয়টি
মড় উমেমছ হাববদ্যালময়র অভযন্তমরর বিক্ষােীমদ্র আকৃষ্ট কমর ।
প্রশাসতনক বযবস্থা:
াম াল হাববদ্যালময় রময়মছ িবক্তিালী ও প্র বতিীল প্রিাসবনক বযবিা । অবফস সহ স স্ত বিক্ষা সাংক্রান্ত ববিময়র ু খয ভূব কামত
আমছন অধ্যক্ষ । তাৌঁর প্রতযক্ষ তত্ত্বব্বামন হাববদ্যালময়র যাবতীয় ববিয় পবরচাবলত হয় ।
পাঠক্রম সম্পতকিি িথ্যাবতি:
বব এ সাম্মাবনক স্নাতক অেবা বব এ সাধ্ারন স্নাতক পােক্রম ভবতি হমত গ মল ছাত্রছাত্রীমক অবিযই পবি বঙ্গ উচ্চ - াধ্যব ক বিক্ষা
সাংসদ্ কতৃিক পবরচাবলত ১০ + ২ স্তর অেিাৎ উচ্চ - াধ্যব ক পরীক্ষায় পাি করমত হমব অেবা গ ৌড়বঙ্গ ববশ্বববদ্যালয় স্বীকৃত গবামডির
স তুল পরীক্ষায় ইাংমরব আববিযক ববিয় বনময় ক পমক্ষ পাৌঁচটি ববিময় উত্তীণি হমত হমব ।
সাম্মাতনক পাঠক্রমম ভতিি র য াগ্যিা:
১) ১০ + ২ স্তমরর পরীক্ষায় সবিম াট ৪৫ িতাাংি নম্বর োকমত হমব ।
অেবা
২ ) সবিম াট ৪০ িতাাংি নম্বর এবাং অনাসি পড়মত ইচ্ছু ক ববিময় ৫০ িতাাংি নম্বর োকমত হমব ।
সাম্মাতনক তবষম়ে যমধা িাতিকা তিরীর পদ্ধতি:
তবষম়ের প্রাপ্ত নম্বর (সাম্মাতনক) + সবি মমাট নম্বর
৬
উচ্চ- াধ্যব মক পােয ববিয়গুবলর ববহভূিত ববিময় সাম্মাবনক পােক্রম ভবতি র মনয গ ধ্া তাবলকা ততরীর পদ্ধবত বনম্নরুপ:

০ (শূ নয) + সবি মমাট নম্বর
৬
• সবিাবধ্ক নম্বর প্রাপ্ত পাৌঁচটি ববিময়র মধ্য অবিযই ইাংমর ী ধ্রমত হমব এবাং পবরমবিববদ্যামক বাদ্ বদ্মত হমব।
• গকবল াত্র ২০১৯, ২০২০ এবাং ২০২১ সামলর উচ্চ- াধ্যব ক পরীক্ষায় (১০+২) উত্তীণি ছাত্র-ছাত্রীমদ্র ভবতি র নয আমবদ্ন
করমত পারমব।
• ভবতি হমব E-Counselling -এর াধ্যম ।
যেনামরি বা পাস যকামসি ভতিি র তন়েমাবিী:
• পবরমবিববদ্যা বাদ্ বদ্ময় পাৌঁচটি ববিময় গ াট প্রাপ্ত নম্বর বদ্ময় আমবদ্ন করমত হমব। ভবতি হমব E-Counselling -এর াধ্যম ।
• অনাসি এবাং গ নামরল উভয় পােক্রম র গক্ষমত্রই ছাত্র-ছাত্রীমদ্র অনলাইমন ভবতি হওয়ার পর প্রময়া মন হাববদ্যালময় ূ ল ও
স্ব-প্রতযাবয়ত ফমটাকবপ সহ কা পত্র গভবরবফমকিন হমব এবাং গসবদ্ন উপবিত গেমক কা পমত্রর গভবরবফমকিন করামত
হমব।
• গভবরবফমকিমনর স য় গকান ত্রুটি ধ্রা পড়মল অেবা ব েযা প্র াবণত হমল ভবতি বাবতল হমব এবাং তার ভবতি বফ গকানভামবই
গফরত গযা য নয়।
• ভবতি র গ ধ্াতাবলকা হাববদ্যালয় এর ওময়বসাইমট গদ্ওয়া হমব। তাবলকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীমদ্র কাউমেবলাংময়র নয বনবদ্িষ্ট বদ্ন
ও স য় ববজ্ঞবপ্তর াধ্যম ানামনা।

• গভবরবফমকিমনর স য় ছাত্র-ছাত্রীমদ্র অবিযই উচ্চ- াধ্যব ক পরীক্ষার াকি িীট কাে সাটিিবফমকট এবাং অনযানয প্রময়া নীয়
কা পত্র বনময় আসমত হমব।
সংরতিি আসন:
SC - 22%, (ii) ST – 6%, (iii) OBC-A – 10%, (iv) OBC-B – 7% & (v) PH – 3%
• সাংরবক্ষত আসমনর নয আমবদ্ন করমত হমল প্রােীর বন স্ব িাংসাপত্র োকমত হমব। আমবদ্নকারীর গকান আত্মীময়র িাংসাপত্র
গ্রাহয হমব না।
অনযানয েরুরী িথ্যাবিী:
১. Online-এ ফ ি পূ রণ করা ভবতি র গযা যতার বনণিায়ক নয়।
২. সকল ভবতি ই সা বয়ক চূড়ান্ত ভবতি স স্ত তেয বনরীক্ষা সামপক্ষ।
৩. আমবদ্নপমত্র ত্রুটি োকমল তা বাবতল বমল ণয হমব।
৪. হাববদ্যালময়র স্বামেি প্রময়া ন মন করমল অধ্যক্ষ গকান ছাত্রছাত্রীমক গযমকামনা স য় ববহষ্কার করমত পামরন।
৫. ছাত্রছাত্রীরা আমবদ্নপমত্র যার না অবভভাবক বহসামব উমেখ করমব বতবন ছাড়া অনয গকান বযবক্ত অবভভাবক বহসামব ববমববচত হমবন
না।
৬. প্রমতযক গসব োমর ছাত্র-ছাত্রীমদ্র কমলম ক পমক্ষ 75% উপবিত আবিযক।
৭. হা ববদ্যালময়র পেন-পােন ও পরীক্ষার াধ্য শুধ্ু াত্র বাাংলা ও ইাংমরব ভািা।
৮. ববমদ্ি গেমক আ ত ছাত্র-ছাত্রী কমলম ভবতি হমত চাইমল সাংবিষ্ট কতৃিপক্ষমক প্রদ্ত্ত েুমডন্ট বভসা দ্াবখল করমত হমব।
সু ম াগ্-সু তবধা:
১) গ্রন্থাগ্ার: ছাত্র-ছাত্রীমদ্র সু িু পেন-পােমনর নয াম াল হাববদ্যালয় একটি গ্রন্থা ার রময়মছ। পযিাপ্ত সাংখযক পু স্তক স ৃ দ্ধ ও
সু সবিত ও গ্রন্থা ার গেমক ছাত্র-ছাত্রীরা বনয়ব ত বই সাংগ্রহ করমত পারমব।
২) স্টুমেন্টস যেিথ্ যোম: হাববদ্যালয় একটি েুমডন্টস গহলে গহা রময়মছ গযখামন ছাত্রছাত্রীরা বনয়ব ত স্বািয পরীক্ষার সু মযা
লামভর পািাপাবি বচবকৎসার বযাপামর বববভন্ন সু মযা সু ববধ্া লাভ কমর োমক।
৩) ছাত্রবৃ তি ও যমধাতভতিক বৃ তি: তফবিবল াবত ও উপ াবত সম্প্রদ্াময়র গছমলম ময়মদ্র আনগ্রর সম্প্রদ্ায় কলযাণ ববভা গেমক
হাববদ্যালময়র াধ্যম বৃ বত্ত প্রদ্ামনর সু মযা রময়মছ হাববদ্যালময় ভবতি হওয়া বববড় শ্রব ক পবরবামরর ছাত্রছাত্রীরা শ্র কলযাণ দ্ফতর
গেমক বৃ বত্ত পাওয়ার সু মযা পায় ।
৪) ফুি-তি ও োফ-তি স্টুমেন্টতশপ: দ্ঃি গ ধ্াবী ছাত্রছাত্রীমদ্র মনয গ ধ্া ও কমলম উপবিবতর বভবত্তমত ফু ল - বি েুমডন্টবিপ
ও হাফ - বি েুমডন্টবিপ এর সু মযা আমছ , সাংখযালেু উন্নয়ন দ্ফতর গেমক কমলম র াধ্যম বৃ বত্ত প্রদ্ামনর বযবিা আমছ ।
তশিা সো়েক কা ি াবিী:
১ ) যেিাধু িা: হাববদ্যলময়র একটি উন্মু ক্ত প্রিস্ত ক্রীড়াঙ্গন রময়মছ গযখামন বনয়ব ত গখলধ্ু লা হয় ।
২) সংস্কৃতি চচিা: ছাত্রছাত্রীমদ্র দ্বারা বববভন্ন সাংস্কৃবতক অনু ষ্টামনর আময়া ন করা হয় গযখামন হাববদ্যালময়র বিক্ষক ও বিক্ষাক ীরাও
গযা দ্ান কমরন ।
৩) মোতবদ্যাি়ে পতত্রকা: বাবিিক বভবত্তমত বনয়ব ত হাববদ্যলময়র বাবিিক পবত্রকা প্রকাবিত হয় ।
৪) োিী়ে যসবা প্রকল্প: হাববদ্যলময়র াতীয় গসবা প্রকমের দুটি িাখা রময়মছ গযখামন সারাবছর ছাত্রছাত্রীরা বববভন্ন গসবা ূ লক
অনু িামনর সমঙ্গ যু ক্ত োমক ।

TEACHING STAFF OF THE COLLEGE
Principal: Dr. Md. Shamsul Haque, M.A. B.Ed., Ph.D
Sl. No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Department

Arabic

Bengali

Education

English

Geography

History

Philosophy

Political Science

Sanskrit

Sociology

Name of the Teachers

Designation

DR. MD. TAFAZZUL HAQUE

SACT

ABU TAHER

SACT

MD. SELIM KHAN

SACT

ANWAR AHAMMAD

SACT

DR. MD. SHAMSUL HAQUE

Principal

MITHU DEB

Asst. Professor

DR. AMAR CHANDRA KARMAKAR

Asst. Professor

RAFIQUL HAQUE

SACT

DR. MD. HARUN-AL-RASHID

SACT

SATIS CH. SARKAR

SACT

DR. GOURANGADEB VERMA

SACT

DR. MD. NIJAIRUL ISLAM

Asst. Professor

DEBABROTA MANDAL

Asst. Professor

KABITA SARKAR.

SACT

DIPANKAR KUNDU

SACT

SHYAMAL GHOSH

Asst. Professor

MD. SAMIUL AZIM

Asst. Professor

CHANDAN PRASAD

SACT

MAINUL HASAN KHAN

SACT

FARIDA PARVIN

SACT

TANMOY SARKAR

Asst. Professor

SHIPRA BASU

Asst. Professor

MOJAMMEL HOSSAIN

SACT

DIPANWITA GHOSH

SACT

JOYGOPAL SINGHA

Asst. Professor

PINTU MANDAL

Asst. Professor

MINTEHAJ YEASMIN

SACT

SUTAPA DUTTA

SACT

UTPAL HALDAR

SACT

DR. NIRANKUSH CHAKRABORTY

Asst. Professor

MILAN BISWAS

Asst. Professor

PRIYARANJAN DAS

SACT

MD. AKIDUL HOQUE

Asst. Professor

SUPARTHA GHOSH

SACT

AMIT KUMAR PRASAD

SACT

ANIMESH MANDAL

SACT

PROVAT ROY

SACT

BILAS MAHALDAR

SACT

SANGHAMITRA SARKAR

SACT

SAMIR BISWAS

Asst. Professor

SREEPARNA CHAKRABORTY

Asst. Professor

NUR ALAM ANSARI

SACT

SAMAPTI PAUL

SACT

NON-TEACHING STAFF OF THE COLLEGE

Name of the Non-teaching Staff

Designation

BIPIN KUMAR GUPTA

Accountant

PRASENJIT DAS

Cashier

PANKOJ KUMAR MANDAL

Clerk-Cum-Typist

NIMAI CHAKRABORTY

Peon

SHYAM CHANDRA MURMU

Peon

KARTIC CHANDRA MANDAL

Guard

AMIT PRASAD

Clerk (On contract)

KHOKAN SINGHA

Guard (On contract)

RANJIT BHUIMALI

Sweeper (On contract)

SWARUP SAHA

Computer Asst. (On contract)
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